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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden avaliará um plano proposto por 
seus principais assessores de injetar aproximadamente US$ 3 trilhões em gastos 
governamentais adicionais na economia dos Estados Unidos (EUA) para investimentos e 
infraestrutura, energia limpa e educação. O respaldo fiscal adicional à recuperação dos 
EUA cumprirá as promessas feitas por Biden na eleição presidencial de 2020 de enfrentar 
algumas das principais deficiências estruturais que afligem a economia americana.  
 
Prevê-se que os efeitos fiscais do projeto serão parcialmente neutralizados por aumentos 
de impostos sobre famílias ricas e empresas americanas. Se adotado, o plano representará 
o segundo estágio da ambiciosa agenda econômica de Biden, após o Congresso ter 
aprovado um plano de estímulo de US$ 1,9 trilhão para prestar alívio imediato a famílias 
durante a pandemia. 
 
O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) fechou acordo em torno de 
injeção de liquidez adicional de 450 bilhões de Direitos Especiais de Saque (DES), o 
equivalente a US$ 650 bilhões, para dar fôlego aos países mais vulneráveis em meio aos 
desastres da pandemia. 
 
O DES é um ativo internacional emitido pelo FMI, pelo qual atua na prática como uma 
espécie de banco central do mundo. Fornece a cada país membro um ativo de reserva 
internacional gratuito e incondicional dentro dos limites de cotas que cada país tem. Faz 
parte (BC) das reservas de divisas dos países e pode ser vendido ou usado para pagamento 
a outros BCs. 
 
O Brasil tem defendido no FMI que o único interesse do país, nesse caso, é ajudar 
parceiros econômicos em dificuldades. Brasília nota que tem reservas de sobra. A 
aprovação de nova alocação de DES só será possível porque o governo de Joe Biden 
derrubou a antiga resistência de Donald Trump. 
 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da 
inflação oficial, subiu 0,93% em março, contra alta de 0,48% no mês anterior, informou o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dia 25. É o maior resultado para um 
mês de março desde 2015 (1,24%). Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 5,52%, acima 
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dos 4,57% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2020, a taxa 
foi de 0,02%. 
 
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito apresentaram alta em março. O 
maior impacto e a maior variação (3,79%) vieram dos transportes, que aceleraram em 
relação ao resultado de fevereiro (1,11%). O segundo maior impacto veio do grupo 
habitação (0,71%). A alta em transportes foi em decorrência do aumento nos preços dos 
combustíveis (11,63%). O maior impacto individual no índice do mês veio da gasolina 
(11,18%). Também foram verificadas altas nos outros combustíveis: etanol (16,38%), óleo 
diesel (10,66%) e gás veicular (0,39%).  
 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central indicou na terça-feira (23) que, 
devido à aceleração da inflação no país, pode anunciar um novo aumento na taxa de juros 
em sua próxima reunião, prevista para maio. 
 
Na ata, o Copom também aponta "incertezas" em relação ao desempenho da economia 
brasileira no primeiro e segundo trimestre. E prevê retomada consistente da atividade na 
medida em que a vacinação contra a covid-19 avançar no país. 
 
Por conta desse cenário, o Banco Central informa que, na semana passada, julgou 
adequado elevar a taxa básica de juros da economia (Selic) em 0,75 ponto percentual. E 
indicou que pode adotar um "ajuste da mesma magnitude", elevando a taxa básica para 
3,5% ao ano, em sua próxima reunião, no início de maio. 
 
Segundo o BC, está havendo uma demora da normalização das cadeias produtivas após 
problemas provocados pela pandemia da covid-19. Essa situação gera falta de insumos em 
vários setores da economia, o que também vem pressionando custos de produção. 
 
A piora da pandemia do novo coronavírus derrubou em março a confiança de 
consumidores e empresários brasileiros. A percepção dos consumidores sobre a situação 
econômica atingiu o pior nível da série histórica da pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre), iniciada em 2005. 
 
Os indicadores de confiança costumam antecipar decisões de compra ou de investimento 
e contratações. Eles vinham se recuperando após o tombo nos primeiros meses da 
pandemia, mas voltaram a cair com a disparada nas mortes por covid-19 neste primeiro 
trimestre. 
 
O índice que mede a confiança do consumidor caiu 9,8 pontos em março, para 68,2 
pontos, o menor valor desde maio de 2020 (62,1). “A forte queda da confiança dos 
consumidores é resultado do recrudescimento da pandemia de covid-19 em todo o país e 
do colapso do sistema de saúde em várias cidades”, afirma Viviane Seda Bittencourt, 
coordenadora das sondagens da FGV. 
 
Em março, houve piora tanto da percepção dos consumidores em relação ao momento 
presente quanto das expectativas para os próximos meses. O Índice de Situação Atual 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/17/governo-mantem-em-32percent-previsao-de-alta-do-pib-em-2021.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/03/17/falta-de-chips-afeta-industria-global-e-crise-e-sem-precedentes-diz-associacao-chinesa-do-setor.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/03/17/falta-de-chips-afeta-industria-global-e-crise-e-sem-precedentes-diz-associacao-chinesa-do-setor.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/brasil-registra-mais-de-3000-mortes-pela-covid-em-24-horas-e-pandemia-segue-descontrolada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/brasil-tem-2659-mortes-por-covid-e-chega-a-20-dias-seguidos-de-recordes-de-media-movel-de-obitos.shtml
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(ISA) caiu 5,5 pontos, para 64 pontos enquanto o Índice de Expectativas (IE) para os 
próximos seis meses registrou queda 12,3 pontos, para 72,5 pontos. 
 
A confiança do comércio voltou a cair em março, afetada pelo agravamento da pandemia 
de coronavírus, O Índice de Confiança do Comércio caiu 18,5 pontos, para 72,5 pontos, 
registrando o menor valor desde maio de 2020. 
 
Em março, a confiança caiu em todos os seis principais segmentos e nos dois horizontes 
temporais. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) recuou 10,6 pontos, para 75,9 pontos, 
enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) despencou 25,7 pontos para 70,2 pontos. Em 
ambos os casos, foram os menores níveis desde maio de 2020. 
 
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) elevou de 1,5% para 2,2% a estimativa 
de crescimento para a produção agropecuária para este ano, com base em estimativas do 
IBGE. A nova estimativa leva em conta projeções atualizadas para o setor e uma revisão 
metodológica. 
 
Para este ano, os pesquisadores projetaram um aumento de 2,3% no valor adicionado da 
produção vegetal e 1,9% no valor adicionado da produção animal. Na produção vegetal, o 
destaque é a nova safra recorde de soja, que tem alta prevista de 7,3%, sendo a única 
cultura entre as mais importantes da lavoura com perspectiva de crescimento elevado em 
2021. 
 
Na produção pecuária, a projeção é de crescimento em todos os segmentos, 
principalmente na produção de aves (3,8%). O desempenho positivo também é previsto 
para os segmentos de bovinos (1,5%), leite (1,7%), suínos (1,7%) e ovos (2,3%). 
 
Para Pedro Garcia, pesquisador associado do Ipea e um dos autores do estudo, “o 
segmento de bovinos causa certa preocupação, apesar da alta estimada de 1,5%, porque o 
nível de abates no sistema de inspeção federal, que serve como uma proxy da produção 
bovina, foi muito baixo em janeiro”. Isso indica uma oferta pequena de animais bovinos 
para abate no início de 2021. 
 
No relatório de inflação do primeiro trimestre divulgado pelo Banco Central, os 
empréstimos bancários devem registrar uma expansão de 8% em 2021. A expectativa 
anterior do BC, para o crescimento do crédito bancário neste ano, era de 7,8%.  Apesar do 
crescimento previsto para o crédito bancário em 2021, o BC prevê desaceleração na 
comparação com o ano passado, quando foi registrada uma expansão de 15,5%.  
 
A nova estimativa para 2021 ocorre em meio à pandemia de covid-19, que tem impactado 
o nível de atividade e a evolução do crédito bancário. Segundo o BC, a previsão de alta do 
crédito para as empresas, neste ano, passou de 4,2% para 3,4%. A estimativa de 
crescimento dos empréstimos para pessoas físicas, por sua vez, subiu de 10,6% para 
11,5% em 2021. 
 
A queda na alta esperada para o crédito bancário para as empresas informou o BC, está 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-central-do-brasil/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/28/com-mais-de-r-500-bi-liberados-em-2020-credito-bancario-tem-maior-alta-em-30-anos.ghtml
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relacionada com o encerramento dos programas emergenciais de crédito, e no 
diferimento dos financiamentos concedidos pelo Banco de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). Para as famílias, o BC avaliou que as linhas de cartão de crédito à vista e 
financiamento de veículos terão contribuição importante para a alta do crédito em 2021. 
 
O BC revisou sua estimativa de crescimento para a economia brasileira em 2021 e passou 
a prever uma taxa de 3,6% no Produto Interno Bruto (PIB). A previsão está no relatório 
trimestral de inflação divulgado dia 25. 
 
A expectativa anterior da instituição, divulgada em dezembro do ano passado, era de 
uma alta maior do nível de atividade em 2021, da ordem de 3,8%. A previsão do BC está 
acima da expectativa do mercado financeiro, e também do Ministério da Economia. 
Ambos estimam uma alta menor para o PIB, neste ano, de 3,2%. 
 
Ainda, de acordo com o BC, a projeção de alta de 3,6% para o PIB em 2021 considera o 
"carregamento estatístico" para o PIB anual maior do que o esperado por conta do 
crescimento econômico no fim de 2020, e a manutenção da atividade "em nível elevado 
no início de 2021". No entanto, por outro lado, a previsão também reflete a piora da 
pandemia da covid-19 nas últimas semanas. 
 
Segundo a instituição, a estimativa para o PIB é de "recuo moderado ao longo do primeiro 
semestre, seguido de recuperação relevante nos últimos dois trimestres do ano, 
decorrente da redução esperada na taxa de letalidade da covid-19 e no número de 
internações, com o avanço da vacinação". 
 
 
1.3 Cenário Baiano 

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), apresentou, em fevereiro, um quadro de menor confiança 
comparativamente ao observado no mês anterior. Com este recuo, o segundo após sete 
altas mensais consecutivas, o pessimismo aumentou e a confiança empresarial se afastou 
mais um pouco da trajetória de recuperação iniciada em junho passado. 
 
O recuo no nível de confiança de janeiro a fevereiro evidenciou o retrocesso nos 
indicadores de duas das quatro atividades: Serviços e Comércio. A Agropecuária e a 
Indústria, portanto, não apontaram queda de um mês ao outro. No comparativo com o 
mesmo mês do ano antecedente, por outro lado, todas apresentaram recuo. 
 
Do conjunto de itens avaliados, juros, crédito e PIB estadual apresentaram os indicadores 
de confiança em pior situação no mês. Em contrapartida, PIB nacional, exportação e 
inflação foram as variáveis com as melhores expectativas do empresariado baiano. 
 
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda da Refinaria Landulpho Alves 
(Rlam) por US$ 1,65 bilhão (R$ 9,1 bilhões) dia 24 do mês em curso. Segundo informações 
da Petrobras, ainda nesta quarta, foi assinado o contrato com MC Brazil Downstream 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/17/banco-central-revisa-estimativa-de-tombo-do-pib-em-2020-para-44percent.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2021/03/22/analistas-do-mercado-sobem-previsao-de-inflacao-para-471percent-em-2021-e-veem-alta-maior-do-juro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/17/governo-mantem-em-32percent-previsao-de-alta-do-pib-em-2021.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/02/08/petrobras-vende-refinaria-landulfo-alves.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/02/08/petrobras-vende-refinaria-landulfo-alves.ghtml


 

5 

Semanal (22-28/03/2021) 
 

Participações, empresa do grupo Mubadala Capital, vencedora da disputa para compra da 
refinaria. 
 
A Rlam será a primeira dentre as oito que estão em processo de venda com contrato 
assinado. Também foi aprovada a venda dos ativos logísticos da refinaria. A operação 
ainda será aprovada por órgãos reguladores. 
 
A Refinaria Landulpho Alves é a primeira refinaria nacional de petróleo, criada em 
setembro de 1950. O local possui capacidade de processamento de 333 mil barris/dia, e 
14% da capacidade total de refino de petróleo do país. Os ativos da refinaria incluem 
quatro terminais de armazenamento e um conjunto de oleodutos que interligam a 
refinaria e os terminais. 
 
Segundo a Petrobras, o contrato prevê ajustes no valor da venda em função de variações 
no capital de giro, dívida líquida e investimentos até o fechamento da transação. A 
operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 
 
Até o cumprimento das condições para o fechamento da transação, a Petrobras informou 
que vai manter normalmente a operação da refinaria e de todos os ativos associados. 
Além disso, depois do fechamento, a Petrobras continuará apoiando a Mubadala Capital 
nas operações da refinaria durante período de transição. 
 
De acordo com a empresa, nenhum empregado da companhia será demitido por causa da 
transferência do controle da refinaria para o novo dono. Os empregados da Petrobras que 
decidirem permanecer na companhia poderão optar por transferência para outras áreas 
da empresa ou para adesão ao Programa de Desligamento Voluntário. 
 
O diretor-executivo da Mubadala Capital no Brasil, Oscar Fahlgren, disse que a refinaria se 
tornará "um fio condutor para novos investimentos na cadeia de valor de energia, 
gerando impactos positivos para o setor, a sociedade e para a economia regional". 
Segundo ele, a empresa pretende maximizar o uso dos ativos da refinaria e investir em 
projetos de expansão e melhorias das instalações. 
 
O primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol) de 537 km, que liga Ilhéus a 
Caetité vai a leilão no dia 08 de abril e tem entre os principais interessados a Bahia 
Mineração (Bamin), que opera na região a Mina Pedra de Ferro. O leilão ocorrerá no 
InfraWeek, a maior série de leilões de infraestrutura realizadas no país. Entre os dias 7, a 
9/04, serão leiloados 28 ativos, entre aeroportos, terminais portuários e uma ferrovia.  O 
leilão pretende injetar até R$ 3,3 bilhões em investimentos na infraestrutura do país, 
gerando mais empregos, eficiência no transporte e competitividade. 
 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/30/petrobras-espera-concluir-venda-das-oito-refinarias-ate-o-final-de-2021.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/30/petrobras-espera-concluir-venda-das-oito-refinarias-ate-o-final-de-2021.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/02/08/petrobras-vende-refinaria-landulfo-alves.ghtml
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2. Agropecuária 

 

 Pela primeira vez, o IBGE divulgou o Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra 
com estatísticas desagregadas por unidades da federação, com dados para os anos 
de 2000, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018. O Monitoramento inclui mapas, gráficos e 
textos técnicos que apresentam a as mudanças que ocorreram na cobertura e uso 
da terra do território brasileiro em cada período. (IBGE, 2021). 
 

 De 2000 a 2018, o Pará teve a maior expansão de área de pastagem com manejo e 
a maior redução de área de vegetação florestal. O estado tinha a segunda maior 
área de pastagem do país em 2018. (IBGE, 2021). 
 

 No mesmo período, Mato Grosso apresentou a maior área de expansão agrícola e 
ficou em segundo lugar tanto no aumento da área de pastagem quanto nas 
reduções de áreas de vegetação florestal e campestre. Em 2018, Minas Gerais 
apresentava a maior área de silvicultura do país, representando 22,97% do total do 
território nacional ocupado por essa classe de atividade. (IBGE, 2021). 
 

 Bahia, Piauí e Maranhão responderam por 91,74% do aumento de áreas agrícolas 
no Nordeste entre 2000 e 2018, que ocorreu, principalmente, sobre áreas de 
vegetação campestre no Matopiba (região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia). (IBGE, 2021). 
 

 A dinâmica na região Nordeste é marcada pela expansão de áreas de mosaicos 
campestres, caracterizados por um elevado número de estabelecimentos rurais de 
pequeno porte com múltiplos usos. (IBGE, 2021). 
 

 Na região do Matopiba (acrônimo formado pelas siglas dos quatro estados do 
Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins), áreas de vegetação campestre foram 
substituídas por áreas agrícolas. Bahia, Piauí e Maranhão responderam por 91,74% 
do aumento de áreas agrícolas no Nordeste entre 2000 e 2018, que ocorreu, 
principalmente, sobre áreas de vegetação campestre. (IBGE, 2021). 
 

 Na Bahia, as mudanças nas coberturas florestal e campestre correspondem, 
principalmente, à substituição de vegetação campestre por áreas agrícolas e 
mosaicos campestres e de vegetação florestal por mosaicos florestais e pastagem 
com manejo. De 2000 a 2010 e de 2010 a 2012, destacam-se as conversões de 
vegetação campestre para área agrícola (7.012 km² e 3.209 km², respectivamente) 
e de vegetação florestal para mosaicos florestais (2.755 km² e 2.729 km², 
respectivamente). (IBGE, 2021). 
 

 Mais recentemente, de 2012 a 2014 e de 2014 a 2016, a ênfase foi na conversão 
de vegetação campestre para mosaicos campestres (1.775 km² e 699 km², 
respectivamente) e de vegetação florestal para mosaicos florestais (947 km² e 379 
km², respectivamente). De 2016 a 2018, observam-se as conversões de vegetação 



 

7 

Semanal (22-28/03/2021) 
 

campestre para área agrícola (331 km²) e de vegetação florestal para pastagem 
com manejo (66 km²). (IBGE, 2021). 
 

 O PIB do agronegócio baiano registrou expansão de 11,2% no quarto trimestre de 
2020 na comparação com o mesmo trimestre de 2019.  A informação foi divulgada 
pela SEI, autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia 
(Seplan). (SEI, 2021). 
 

 O resultado mostra que, a despeito dos impactos negativos da pandemia, o setor 
do agronegócio e, particularmente a produção agrícola, manteve a trajetória de 
expansão pela qual vem passando o segmento em oposição ao conjunto da 
economia baiana que no mesmo período registrou retração de -0,9%. (SEI, 2021). 
 

 No quarto trimestre de 2020, o PIB do agronegócio totalizou R$ 17,1 bilhões 
enquanto o PIB baiano fechou o trimestre em R$ 77,7 bilhões; com esses 
resultados, a taxa de participação do agronegócio na economia baiana alcançou 
22,0%. (SEI, 2021). 
 

 Com o resultado do 4º trimestre, o PIB do agronegócio baiano totalizou, em 2020, 
crescimento de 5,2% ante retração do conjunto total da economia baiana (-3,4%). 
Em termos de participação, a economia do agronegócio representou 23,8% do PIB 
baiano, com valor total de R$ 72,7 bilhões em 2020. (SEI, 2021).  
 

3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) recuou 
3,7 pontos em março, para 104,2 pontos, menor nível desde agosto de 2020 (98,7 
pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 3,6 pontos. De acordo com 
Claudia Perdigão, economista da FGV Ibre, a queda na confiança da indústria vem 
sendo influenciada pelo aumento do pessimismo em relação aos próximos meses. 
As perspectivas de redução da produção estão diretamente relacionadas a uma 
percepção de diminuição da demanda atual e de dificuldades previstas para os 
negócios nos próximos meses diante do recrudescimento da pandemia. As 
medidas mais restritivas para contenção da covid-19 em várias cidades e estados, 
lentidão do processo de vacinação, e período de interrupção dos benefícios 
emergenciais já afetam segmentos relevantes na indústria brasileira como o de 
alimentos, que também vem apresentando dificuldades com falta de matérias 
primas e elevação dos custos levando a confiança ao menor patamar desde maio 
de 2020. O indicador que mede o nível de estoques recuou 5,2 pontos para 118,2 
pontos considerando a piora da situação corrente dos negócios, cujo indicador caiu 
2,8 pontos para 106,2 pontos, menor nível desde agosto de 2020 (99,1 pontos). O 
Nível de Utilização da Capacidade Instalada cedeu 0,8 ponto percentual, para 
78,3%, retornando a patamar próximo ao de setembro de 2020 (78,2%). (FGV Ibre, 
26/03/2021). 
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 O Índice de Confiança da Construção (ICST), do FGV Ibre, caiu 3,2 pontos em 
março, para 88,8 pontos, menor nível desde agosto de 2020 (87,8 pontos). Em 
queda a três meses consecutivos, o índice medido em médias móveis trimestrais 
caiu 1,7 ponto. Segundo Ana Maria Castelo, Coordenadora de Projetos da 
Construção do FGV Ibre, “pelo terceiro mês consecutivo houve piora na avaliação 
da situação atual dos negócios. Contudo, o resultado de março mostra uma piora 
disseminada entre os diversos segmentos. Dessa forma, no primeiro trimestre do 
ano, os empresários percebem uma situação mais desfavorável que a do último 
trimestre de 2020, indicando uma deterioração do processo de recuperação”. O 
Índice de Situação Atual (ISA-CST) recuou 2,2 pontos, ao passar de 90,0 pontos 
para 87,8 pontos. A queda do ISA-CST foi influenciada pela piora do indicador de 
situação atual dos negócios e de nível de carteira de contratos, que recuaram 0,8 e 
3,7 pontos, para pontos 90,7 e 85,0 pontos, respectivamente. Ambos retornando 
ao menor nível desde setembro de 2020. A partir de setembro de 2020, a elevação 
dos preços dos materiais começou a ganhar relevância como fator limitador à 
melhoria dos negócios atingindo em março 27,1% das empresas do setor da 
construção. Dessa forma, passou a ser o segundo item mais mencionando entre os 
quesitos relacionados. Por sua vez, refletindo a piora na evolução da pandemia no 
país, houve expressivo aumento das assinalações dentro do quesito “Outros”, que 
se referem às dificuldades enfrentadas pela pandemia da covid-19. (FGV Ibre, 
25/03/2021). 
 

 No setor de derivados de petróleo, a Petrobras assinou o contrato de venda da 
Rlam, em São Francisco do Conde, na Bahia, e de seus ativos logísticos associados 
para a Mubadala Capital pelo valor de US$ 1,65 bilhão (cerca de R$ 9,1 bilhões). O 
contrato prevê ajustes no valor da venda em função de variações no capital de 
giro, dívida líquida e investimentos até o fechamento da transação, e que a 
operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, tais como a 
aprovação pelo Cade. A refinaria será a primeira dentre as oito que estão em 
processo de venda a ter o contrato assinado. Para Oscar Fahlgren, diretor-
executivo da Mubadala Capital no Brasil a Rlam pode se tornar um fio condutor 
para novos investimentos na cadeia de valor de energia, gerando impactos 
positivos para o setor, a sociedade e para a economia regional. A prioridade inicial 
da empresa é a manutenção de uma gestão de excelência na Rlam e a produção e 
abastecimento regional competitivo de produtos refinados. Subsequentemente, 
planeja maximizar o uso dos ativos da Rlam e toda sua capacidade instalada, 
investindo em projetos de expansão e melhorias. Acredita-se que, a partir da 
conclusão do investimento na Rlam, será capaz de atrair parceiros globais de 
negócios para o setor, multiplicando o impacto positivo gerado. (Petrobras, 
24/03/2021). 
 

 O fechamento da fábrica da Ford na Bahia e o encerramento do desenvolvimento 
dos três veículos utilitários esportivos (SUVs) com portes diferentes que a empresa 
pretendia começar a produzir para o mercado brasileiro até 2023 enfraqueceram a 
engenharia no país. Mas não a ponto de extingui-lo: os engenheiros brasileiros 
serão realocados para auxiliar outras praças à distância. A companhia vai manter 
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esses profissionais, a maioria do Centro de Desenvolvimento de Produto, em 
Camaçari. A unidade é “estratégica” pela capacidade híbrida de desenvolver para o 
mercado brasileiro, mas também ser capaz de adaptar as criações para “outras 
legislações, temperaturas e modos de dirigir”. Para o presidente da Federação das 
Indústrias da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, o câmbio desvalorizado foi crucial para 
manter os engenheiros. Ele cita o momento do setor, aberto à cooperação remota 
e em franca disrupção rumo a modelos elétricos e alternativas de design e 
tecnologia embarcada. A Ford tem laços antigos com a representação industrial 
baiana. O Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Senai/Cimatec), braço da 
Fieb, treinou funcionários para a fábrica e forneceu centenas de engenheiros 
formados e pós-graduados na instituição. Recentemente, em novembro de 2020, o 
Cimatec inaugurou fábrica de protótipos de carros na unidade de Camaçari, 
investimento de R$ 80 milhões, a metade da Ford. Um dos diretores do Cimatec, 
Leone Andrade, enxerga na planta mais um motivo para a preservação dos 
engenheiros. A companhia informou que o Centro de Desenvolvimento na Bahia 
vai desenvolver tecnologias no Brasil para a América do Sul e apoiar projetos 
globais. (Valor Econômico, 23/03/2021).  
 

 No setor de energia, o consumo de energia elétrica no Brasil na primeira quinzena 
de março foi 1,5% superior ao do mesmo período de 2020, alcançando os 65.689 
megawatts (MW) médios. O Ambiente de Contratação Livre (ACL) registrou 
crescimento de 6,3%. Na outra ponta, o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) 
caiu 0,7% na comparação anual. Ao desconsiderarmos as migrações entre 
ambientes, ou seja, expurgando o efeito das cargas que saíram de um segmento e 
passaram a atuar no outro, o mercado regulado teve alta de 1,4% e o livre 
registrou um aumento de 1,5%. Os dados, divulgados pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no boletim InfoMercado Quinzenal, são 
preliminares, mas já mostram que, dos 15 ramos de atividades monitorados, 
houve queda de consumo naqueles pressionados pelo recrudescimento das 
medidas de combate à covid-19. Os setores mais afetados foram os de serviços, 
com queda de 14,6%, e bebidas, que recuou com 7,6%. Os segmentos que 
apresentaram maiores taxas de crescimento foram quase todos eletrointensivos: 
metalurgia e produtos de metal (7,9%), extração de minerais metálicos (7,8%), 
minerais não-metálicos (3,5%) e químicos (3,1%). Na Bahia, o consumo de energia 
elétrica aumentou 4,0% na primeira quinzena de março, em relação ao mesmo 
período do ano anterior. (CCEE, 26/03/2021). 
 

 A geração de energia cresceu 1,8% na comparação entre a primeira quinzena de 
março de 2021 e de 2020. As usinas que integram o Sistema Interligado Nacional 
(SIN), somadas às importações, geraram 69.992 MW médios no período. As usinas 
hidráulicas reduziram sua produção em 7,8%, enquanto as demais fontes 
apresentaram aumento. Novamente o destaque fica com as eólicas, que mais do 
que dobraram a geração, com um volume 117,1% superior ao mesmo período do 
ano passado. As térmicas ampliaram sua geração em 36,6%, e as fotovoltaicas em 
18,2%. O aumento da geração eólica decorre da ausência de um fenômeno 
meteorológico que ocorreu em março de 2020, quando houve mais ocorrências de 

https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-fazemos/infomercado/info_mercado_interativo?contentId=CCEE_661872
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chuvas no Nordeste, impactando negativamente os ventos. Neste ano, as 
condições para a fonte na região estão mais favoráveis. (CCEE, 25/03/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) apurado mensalmente 
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
apresentou redução mensal de 1,5% em março. Essa variação foi igual à de 
fevereiro, refletindo aspectos como a demora na imunização da população, o 
atraso nos pagamento dos benefícios sociais e a dificuldade da economia retomar 
o seu crescimento. (CNC, 22/03/2021) 
 

 O Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) aponta, após a realização de 
uma pesquisa, expectativa no aumento de vendas no setor varejista nos próximos 
meses, mesmo no contexto de adoção de medidas restritivas, dado ao 
agravamento da pandemia. O destaque deve ser o mês de abril que deve 
apresentar alta de 37,0% na movimentação de compras dos consumidores. (Ibevar, 
22/03/2021) 
 

 A projeção do Ibevar para os meses de março, abril e maio é que tenham 
crescimento nas vendas de 14,5%, 37,2% e 19,2%, respectivamente, se comparado 
ao mesmo período do ano passado. De acordo com esse levantamento, o mês de 
abril deverá ser o de maior crescimento do setor no primeiro semestre, sendo 
destaques as atividades de Tecidos, vestuário e calçados com crescimento previsto 
de 422,9%, Móveis e eletrodomésticos 76,8% e artigos de uso pessoal e doméstico 
81, 9%%. (Ibevar, 22/03/2021) 
 

 Em março, o índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), registrou alta mensal de 
2,1%. Esse resultado representa a oitava variação positiva atingindo 87,2 pontos, 
ante os 85,4 pontos de fevereiro. Em relação ao mesmo período do ano passado, 
houve forte queda de 15,5%. (Fecomércio-BA, 24/03/2021). 
 

 Em fevereiro, as vendas de livros resultaram em R$ 172,14 milhões, um aumento 
de 6,29% em relação a igual período do ano de 2020. Segundo os dados do Painel 
de Varejo e Livros no Brasil, pesquisa da Nielsen e divulgada pelo Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros (Snel) o número de exemplares vendidos cresceu 
18,69% e somou 3,77 milhões de unidades. O preço médio caiu 10,45%, passando 
para R$ 45,65. (Valor Econômico, 23/03/2021). 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 Durante a transmissão do Papo Correria, na noite de terça-feira (23), o governador 
Rui Costa anunciou a suspensão do transporte intermunicipal no estado durante o 
período de 1º de abril até às 5h de 6 de abril. A medida restritiva foi publicada no 
Diário Oficial do Estado (DOE) da quarta-feira (24). O decreto prevê que ficam 
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suspensas, a partir da primeira hora do dia 1º de abril, a circulação e a saída, e, a 
partir da nona hora do dia 1º de abril de 2021, a chegada de qualquer transporte 
coletivo intermunicipal rodoviário, público e privado, nas modalidades regular, 
fretamento, complementar, alternativo e de vans, em todo estado, até às 5h do dia 
6 de abril. (Secom). 
 

 O índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), elaborado mensalmente pela 
Fecomércio-BA, registrou alta mensal de 2,1% em março. A oitava consecutiva 
atingindo 87,2 pontos, ante os 85,4 pontos de fevereiro. Apesar do avanço, o ICF 
ainda se posiciona abaixo dos 100 pontos, o que significa que as famílias de 
Salvador estão insatisfeitas com as suas condições econômicas. Em relação ao 
mesmo período do ano passado, houve forte queda de 15,5%. Segundo a análise, 
no mês, o item de destaque foi o Emprego Atual com alta mensal de 7,9% e a volta 
ao patamar de satisfação com 105,3 pontos. A expectativa também é mais 
favorável para os próximos meses, uma vez que o item ‘Perspectiva Profissional’ 
avançou 1,7% e se situa também nos 105,3 pontos. Ambos são os itens mais bem 
avaliados da pesquisa no mês. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, houve um saldo positivo de 
4.032 vagas formais, sendo puxado pelo setor de Serviços com a criação de 2.225 
novos postos de trabalho e com todos os grandes grupos com número de 
admitidos acima dos demitidos. (Fecomércio-BA). 
 

 As inscrições para os cursos do Projeto “O Conectar – Qualificação e Trabalho”, do 
Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego Renda e Esporte 
(Setre), segue até o dia 31 de março. O projeto conta com investimento de R$ 2,2 
milhões e oferece 6 mil vagas em todo o estado em cursos gratuitos de 
qualificação e atualização profissional, para impulsionar a retomada do setor 
produtivo e a aceleração do emprego e da renda, reduzindo os impactos da 
pandemia da covid-19. Os participantes do projeto terão direito à bolsa auxílio, por 
dois meses, no valor de R$ 120 cada parcela, para que possa ser assegurado, 
principalmente, o acesso à plataforma digital dos cursos. O projeto possibilita aos 
trabalhadores a inserção no mercado formal, a prestação de serviços de forma 
autônoma ou a construção do próprio negócio. (Secom). 
 

 Profissionais do ramo de eventos e entretenimento podem se cadastrar até 
segunda-feira (29/03), via formulário disponibilizado online no site da Bahiatursa, 
que objetiva promover um panorama do perfil dos profissionais destes segmentos 
na Bahia, viabilizando a elaboração de políticas públicas para ampliar o 
desenvolvimento do setor. Estão aptos a se inscrever trabalhadores da música, 
teatro, dança, corporativos, sonorização, iluminação, produção, técnica e 
segurança. Entre as áreas de atuação estão cerimonialista de eventos, cinegrafista 
de eventos, decoradores de eventos, figurinista, fotógrafos de eventos, roadie, 
musicista, produção de bandas e eventos, recepcionista de eventos, segurança de 
artista, bandas e eventos, técnico de iluminação, montagem, sonorização e 
cenotécnica. (Secom). 
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 O cenário da pandemia da covid-19 na Bahia foi apresentado às lideranças do setor 
turístico na manhã de terça-feira (23). Em formato de videoconferência, a reunião 
foi solicitada pelo secretário de turismo Fausto Franco ao gestor estadual da 
Saúde, Fábio Vilas-Boas. A reunião teve como objetivo apresentar ao setor do 
turismo o quadro atualizado do estado, por região. De acordo com a Sesab, mesmo 
com um aumento substancial no número de leitos, a Bahia enfrenta o pior 
momento da pandemia. Entretanto, as medidas de restrição do funcionamento de 
atividades econômicas adotadas pelo estado e municípios há algumas semanas já 
resultam numa estabilidade seguida de declínio dos números de casos ativos e de 
internamentos. Se essa tendência se confirmar nas próximas semanas, será 
possível reavaliar a flexibilização das medidas restritivas, pelo governador Rui 
Costa e prefeitos, a partir do dia 5 de abril, após o feriado prolongado da Semana 
Santa. (Setur). 
 

 Os empresários do setor turístico cobram maior previsibilidade do cenário futuro, 
bem como a ajuda do Governo do Estado em benefícios fiscais e financeiros, tendo 
em vista os longos períodos de interrupção das atividades. Para o secretário Fábio 
Vilas-Boas, não é possível prever precisamente um novo cenário, tendo em vista 
uma série de fatores, a exemplo do comportamento da população diante das 
medidas duras, mas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Já Fausto 
Franco lembrou que a Bahia, dentro das suas limitações financeiras, tem dado 
incentivos ao setor, bastante impactado com a pandemia, e também tem feito 
tratativas junto ao Governo Federal e aos senadores baianos para aprovação do 
Projeto de Lei 5638 - criação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de 
Eventos para que empresas superem perdas econômicas devido às medidas 
sanitárias de combate à pandemia. (Setur). 
 

 Na última semana, algumas iniciativas foram anunciadas. Hotéis, apart-hotéis, 
bares, restaurantes e o comércio varejista de suvenires e artesanatos, dentre 
outros segmentos, foram beneficiados com o adiamento do pagamento do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente aos meses de 
março e abril - o tributo também poderá ser pago em três parcelas, em agosto, 
setembro e outubro. O governo estadual também prorrogou por dois anos o 
pagamento do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) dos 
transportes turísticos dos anos de 2020 e 2021, com possibilidade de 
parcelamento. (Setur). 
 

 A reedição da Medida Provisória (MP) 936, que prevê a redução da jornada de 
trabalho para evitar desempregos, foi defendida pelo secretário de Turismo da 
Bahia, Fausto Franco, em encontro de representantes do Fórum Nacional dos 
Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) com a Comissão de 
Turismo da Câmara dos Deputados, realizada de forma virtual na manhã de quinta-
feira (25).“A MP venceu em dezembro e a necessidade de sua reedição se torna 
urgente, já que o turismo atualmente se encontra em uma situação pior do que no 
ano passado por causa da pandemia”, afirmou o secretário. Fausto Franco 
reivindicou também mudança na Portaria 384 do Ministério do Trabalho, que 
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limita a readmissão de profissionais demitidos sem justa causa a um período de 90 
dias. Segundo ele, a norma tem de ser revista, principalmente porque a vacinação 
segue em ritmo lento. “É preciso haver flexibilidade maior para demitir 
funcionários e readmiti-los em período menor do que o posto na portaria, diante 
do período em que vivemos”, argumentou. O secretário defendeu ainda o 
aumento da carência para o crédito ofertado na Lei 14.051, que é de 12 meses, 
mas com a segunda onda da pandemia os financiamentos já estão vencendo e os 
empresários do turismo estão sem condições de pagar as parcelas. (Setur). 
 

 A Setur solicitou empenho para a aprovação, pelo Senado Federal, do PL 
5.638/2020, que prevê ajuda ao setor de eventos e entretenimentos, ressaltando 
que a PL deverá ser aprovada sem veto, considerando que já foi aprovada pela 
câmara dos deputados. O encontro teve por objetivo apresentar aos 
parlamentares as principais demandas do segmento turístico diante dos desafios 
da pandemia da covid-19. A adoção de medidas emergenciais de crédito que de 
fato auxiliem o setor foi uma das principais solicitações feitas pelos representantes 
do Fornatur. 
 

 O presidente da Fornatur, Bruno Wendling, argumentou que a forma como os 
créditos são atualmente ofertados não configura uma medida emergencial, já que 
não auxilia o setor de forma efetiva, face às inúmeras exigências dos bancos e 
muita burocracia. Outro ponto de destaque no encontro foi a reivindicação ao 
Ministério do Turismo para assumir, junto ao Fornatur, um planejamento com 
estratégias definidas para a retomada do turismo no país. Segundo Wendling, os 
estados vão precisar de recursos financeiros para fazer a promoção dos seus 
destinos na retomada e é preciso já ter um orçamento que acompanhe a atividade 
turística. O presidente da comissão, o deputado baiano João Carlos Bacelar 
(Podemos), pontuou que os pleitos colocados pelos secretários de turismo 
participantes da reunião são todos necessários e urgentes para não haver o 
desmonte da infraestrutura turística do país, que tem participação de 10% na 
economia do país. (Setur). 
 

 Uma mudança anunciada dia 24.03 pela Caixa Econômica Federal, uma das 
instituições financeiras credenciadas junto ao Fundo Geral do Turismo (Fungetur), 
permitirá que empreendimentos turísticos de todos os portes acessem a linha de 
crédito durante o momento de pandemia. Anteriormente, as empresas deveriam 
demonstrar faturamento mínimo de R$ 4,8 milhões para iniciar a negociação. O 
montante de R$ 1,2 bilhão disponibilizado pelo Ministério do Turismo à Caixa pode 
ser utilizado em contratações de capital de giro. Para acessar os recursos, os 
empreendedores que atuam no setor de turismo precisam ter registro no cadastro 
nacional de pessoas físicas e jurídicas do setor (Cadastur) e devem procurar uma 
agência da instituição. Entre 2020 e 2021, os recursos do Fungetur permitiram o 
acesso a crédito por 3.474 empresas localizadas em 562 municípios de 15 estados, 
alcançando 3.561 operações (contratos assinados). O número é 7.620% maior em 
relação a 2018 (45) e 1.486% superior na comparação com 2019 (219). Do universo 
contratado desde o último ano, 93,75% dos recursos foram destinados a 
microempreendedores individuais (MEI) e micro, pequenas e médias empresas. 
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Além disso, 85% dos contratos assinados neste ano tiveram a finalidade de capital 
de giro. (MTur). 
 

 De 26 de março a 5 de abril, o Governo do Estado, por meio da Superintendência 
de Fomento ao Turismo da Bahia (Bahiatursa) cadastrará guias de turismo. Esta é 
mais uma ação que objetiva traçar um panorama do perfil dos trabalhadores desse 
segmento na Bahia, viabilizando a elaboração de políticas públicas para ampliar o 
desenvolvimento do setor. Podem se inscrever guias de todo o estado que façam 
parte do Cadastur, e tenham experiência de trabalho comprovado. (Secom). 
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 O comércio mundial cresceu em janeiro em ritmo mais rápido que em mais de três 
anos, graças à recuperação econômica da China. O volume do comércio global de 
bens aumentou 5,7% em janeiro na comparação com mesmo mês de 2020, de 
acordo com Centro de Análise Econômica (CPB), da Holanda. Este foi o maior 
aumento desde maio de 2017, informou o jornal “Financial Times”. Em relação a 
dezembro, o crescimento foi de 2,6%. Além disso, o crescimento registrado em 
janeiro colocou o comércio de bens no nível mais alto desde outubro de 2018, 
conforme os dados divulgados pelo CPB. O crescimento foi impulsionado pela 
China. Em janeiro, o comércio de bens do país cresceu 17% em relação a dezembro 
e 36% na comparação com o mesmo mês de 2020. Esse aumento ocorreu, em 
grande parte, devido às exportações, à medida que a China atendia à crescente 
demanda por bens como equipamentos para a prática de exercícios em casa, 
populares durante os lockdowns em todo o mundo. As exportações da China 
cresceram 56% em janeiro em relação a janeiro do ano passado. Enquanto isso 
houve queda tanto nos Estados Unidos como na zona do euro. (Valor Econômico, 
25/03/2021). 
 

 O Mercado Comum do Sul (Mercosul) completou 30 anos no dia 26/03/2021, sem 
ainda ter se tornado de fato um mercado comum, como previa o tratado assinado 
por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai no início do governo de Fernando 
Collor (1990-1992).Também não conseguiu promover a integração de políticas 
econômicas previstas no Tratado de Assunção de 1991, o que se torna cada vez 
mais difícil face às recorrentes crises financeiras de seus membros e às diferenças 
de visão nessa área dos presidentes que governaram cada uma dessas nações.O 
saldo, no entanto, é positivo em termos de integração internacional dos países do 
bloco, na visão de especialistas que atuam na área ou participaram das 
negociações ao longo dessas décadas. (Folha de São Paulo, 25/03/2021) 
 

 Apesar do avanço nas exportações de produtos básicos para a Ásia, que reduziu a 
importância do bloco para o comércio exterior brasileiro como um todo, os países 
da região têm peso relevante nas vendas da indústria para o exterior.  A  tarifa 
externa comum (TEC), na realidade, é uma ficção, devido ao grande número de 
exceções criadas pelos países de acordo com suas necessidades de política 
econômica. Atualmente, o percentual de produtos que efetivamente cumpre uma 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/fernando-collor-participa-de-live-da-folha-as-17h-desta-segunda-feira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/fernando-collor-participa-de-live-da-folha-as-17h-desta-segunda-feira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/03/china-mira-america-latina-em-seu-maior-projeto-de-influencia-exterior.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/governo-reduz-em-10-imposto-de-importacao-sobre-eletroeletronicos-e-maquinas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/governo-reduz-em-10-imposto-de-importacao-sobre-eletroeletronicos-e-maquinas.shtml
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tarifa externa para os quatro países é pequeno. O Mercosul chega aos 30 anos 
demandando reformas para continuar relevante. Se não houver uma mudança de 
modelo, certa flexibilização, que permita aos países adotarem políticas comerciais 
de sua preferência, o bloco vai possivelmente continuar a perder relevância. 
 
 

 A indústria brasileira teme novo repique no frete marítimo internacional após o 
encalhe de um navio no Canal de Suez, uma das principais rotas do comércio 
global. A suspensão da navegação no canal também pressiona a cotação do 
petróleo, com possíveis impactos nos preços dos combustíveis. O encalhe do 
porta-contêineres Ever Given, um dos maiores navios do planeta, suspendeu desde 
a madrugada de quarta (24/03) o tráfego pelo canal, por onde passam cerca de 50 
navios por dia. O acidente deixou uma fila de embarcações de carga paradas à 
espera da desobstrução do canal. Isto ocorre em meio a um cenário de caos no 
transporte marítimo global, que foi desorganizado pela paralisação nos primeiros 
meses de pandemia e ainda não conseguiu ajustar os fluxos. O desequilíbrio teve 
grande impacto no custo para transportar cargas. (Folha de S. Paulo, 24/03/2021). 
 

 A demanda globalmente aquecida, a dificuldade de acesso a contêineres e a navios 
de “break bulk” e reajustes nos preços de papéis em diferentes regiões devem 
sustentar os preços da celulose em alta e há expectativa de novos aumentos em 
abril e, potencialmente, em maio, mesmo depois dos ganhos de 45%, ou 
aproximadamente US$ 225 por tonelada de fibra curta, somente neste ano no 
mercado chinês. Essa dinâmica deve permanecer inalterada no curto prazo e 
acreditamos que os produtores podem anunciar novos aumentos para abril, 
buscando US$ 800 por tonelada na China, preveem os analistas. Nos próximos 
anos, com a entrada de aproximadamente 11 milhões de toneladas de celulose no 
mercado, o cenário é de mais cautela, com preço estimado para a fibra curta de 
US$ 555 por tonelada entre 2022 e 2024. As exportações baianas do produto 
lideraram a pauta no bimestre com US$ 171,4 milhões, aumento de 3,4% frente a 
igual período de 2020. Os embarques físicos 5,4% a 512 mil toneladas.  
 

 

7. Finanças Públicas 
 

 O Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) do mês de março da Instituição 
Fiscal Independente (IFI) mostra algumas análises sobre as Medidas Provisórias 
(MPs) do novo auxílio emergencial e do aumento da taxação dos bancos, 
afirmando que há um risco de descumprimento do teto de gastos antes mesmo de 
serem atingidos os “gatilhos” previstos na proposta de emenda constitucional (PEC 
Emergencial).  
  

 Como o teto de gastos já limitava o aumento das despesas primárias à inflação do 
ano anterior a Emenda Constitucional 109, aprovada agora em março, como 
resultante da PEC 186/2019, definiu um “subteto de gastos” buscando conter as 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/navio-encalhado-bloqueia-uma-das-principais-rotas-maritimas-do-mundo-entenda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/navio-encalhado-bloqueia-uma-das-principais-rotas-maritimas-do-mundo-entenda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/encalhe-no-canal-de-suez-ameaca-desordenar-transporte-e-comercio-internacional.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/caos-no-transporte-maritimo-e-mais-um-obstaculo-para-industria-brasileira.shtml
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/586156/RAF50_MAR2021.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-109-308527609
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despesas quando os gastos obrigatórios da União chegassem a 95% dos gastos  
primários. 
  

 O relatório evidencia também que sobre a MP 1.039/2021 (que trata sobre a nova 
etapa do auxílio emergencial) o governo gaste em torno de R$ 45 bilhões. Ao 
mesmo tempo, como essa MP estabelece que nas situações mais vantajosas para o 
beneficiário, poderá haver migração do Bolsa Família para o auxílio, isso dará 
maior flexibilização, ou folga no teto de gastos, já que o auxílio emergencial, 
diferente do Bolsa Família,  não está sujeito a esse regime.  
 

 Sobre a Medida Provisória 1.034/2021 que busca compensar a redução tributária 
sobre o diesel e o gás de cozinha a partir do aumento da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) de instituições financeiras, o relatório estima ganhos 
arrecadatórios entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4 bilhões (em 2021), ao passo que a 
redução dos tributos federais sobre o óleo diesel e o gás de cozinha teria uma 
perda de R$ 3,7 bilhões. 
 

 Segundo o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas primárias do 1º bimestre, 
para o governo atingir a meta do teto de gastos no ano de 2021, deverá ajustar as 
despesas de livre uso (despesas discricionárias). Nessas despesas, previstas em R$ 
1,486 trilhão poderá haver um superação de quase R$ 17,574 bilhões no teto de 
gastos, isso devido à inflação acumulada de 4,4% registrada pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC). Como o Orçamento para 2021 ainda não foi 
aprovado, esse dados servem como indicativos de cenário. 
 

 O relatório mostra ainda que desses R$ 17,575 bilhões previstos para além do teto 
dos gastos, cerca de 48%  terá origem no aumento das despesas previdenciárias 
(R$ 8,499 bilhões). Vale ressaltar que o INPC é usado para corrigir os benefícios 
previdenciários acima de um salário mínimo.  
 

 Após aprovação do Orçamento de 2021 (ainda não votado), o poder executivo fará 
as adequações das despesas dentro do teto de gastos, podendo haver corte nas 
despesas discricionárias, em investimentos e até em custeio. 
 

 Ressalta-se que a proposta que tramita no Congresso reserva R$ 92 bilhões para 
gastos discricionários e que se o valor de R$ 17,575 bilhões projetados acima do 
teto for todo ele descontado desse montante, restarão pouco mais de R$ 74,4 
bilhões para uso livre pelo Executivo. 
 
 

 

 

 

 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/147602
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.034-de-1-de-marco-de-2021-305972678#:~:text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%207.689,sobre%20Produtos%20Industrializados%20incidente%20na
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) 
Projeção (2021)(1)

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Fev. Mar. Abr. Maio Tendência 

Indústria (jan.) -13,9 -13,9 -7,1  -11,2 -10,8 -7,5  
 

Comércio (jan.) -3,0 -3,0 -4,6  -7,4 -9,2 -4,0  
 

Serviços (jan.) -10,1 -10,1 -15,3  -12,1 -14,6 -9,1  
 

Agricultura (fev.)(2) -3,1     -3,1 -3,1 -3,1 
 

Exportações (fev.) -23,5 -11,0 -5,2   5,2 23,1 12,0 
 

Importações (fev.) -19,2 -21,1 -23,4   2,1 15,0 20,3 
 

ICMS (fev.)(3) 16,0 21,6 3,4   2,4 4,3 54,9 
 

FPE (fev.)(3) 8,9 13,5 -2,3   33,0 10,3 30,1 
 

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Notas: Mensal - variação no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior;  

Ano - variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior;  
12 meses - variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores; 
(1) Projeção - tendência, para os próximos três meses, dados sujeitos à mudança metodológica;  
(2) LSPA: estimativa da safra de grãos; 
(3) Sefaz e Tesouro Nacional: variação nominal. 
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